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DECYZJA RADY
z dnia 22 listopada 1999 r.
dotycząca udziału Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym
(1999/784/WE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 157 ust. 3,
uwzględniając wniosek Komisji (1),
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( ),
2

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Uchwała (97)4 przyjęta przez Komitet Ministrów Rady
Europy z dnia 20 marca 1997 r. potwierdziła ciągłość
funkcjonowania Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego wstępnie ustanowionego uchwałą (92)70 przyjętą przez Komitet Ministrów dnia 15 grudnia 1992 r.
Wszystkie Państwa Członkowskie są członkami Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego; reprezentacja
Wspólnoty przez Komisję w kontaktach z Europejskim
Obserwatorium Audiowizualnym nie wpływa na bezpośrednią reprezentację poszczególnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej jako takich.

(3)

Dnia 26 kwietnia 1999 r. Rada przyjęła decyzję ustanawiającą wspólnotową infrastrukturę do zbierania informacji
statystycznych odnoszących się do sektora i rynków audiowizualnych oraz pokrewnych (4).

(4)

W związku z powyższym niezbędne jest zapewnienie
komplementarności między pracą podejmowaną zgodnie
ze wspomnianą decyzją Rady a Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym.

(5)

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne przyczynia się
do wzmocnienia konkurencyjności wspólnotowego sektora audiowizualnego w znacznej mierze poprzez usprawnienie przekazywania informacji do tego sektora, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
wspomagania w uzyskiwaniu bardziej przejrzystego
obrazu rynku,

(1) Dz.U. C 110 z 21.4.1999, str. 14.
(2) Opinia wydana dnia 28 października 1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(3) Opinia wydana dnia 22 września 1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(4) Dz.U. L 117 z 5.5.1999, str. 39.

Artykuł 1
Wspólnota jest członkiem Europejskiego Obserwatorium
Audiowizualnego.
Artykuł 2
Komisja reprezentuje Wspólnotę w kontaktach z Obserwatorium.
Artykuł 3
Środki przyznane jako udział finansowy Wspólnoty w budżecie
operacyjnym Obserwatorium zostają zatwierdzone przez władzę
budżetową zgodnie z obowiązującymi finansowymi planami
perspektywicznymi.
Artykuł 4
Przed końcem trzeciego roku następującego po roku przyjęcia
niniejszej decyzji, jak również w chwili wygaśnięcia niniejszej
decyzji, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z
jej wykonania.
Artykuł 5
Niniejszą decyzję stosuje się do ostatniego dnia ostatniego
miesiąca piątego roku następującego po roku jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 1999 r.
W imieniu Rady
K. HEMILÄ

Przewodniczący

